
Arteon
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Elegance R-Line

20" letmetalfælge Nashville sort (Kun i forbindelse med Adaptiv undervogn) 11.998 kr. 9.998 kr.

20" letmetalfælge Rosario i mørk grafit (Kun i forbindelse med Adaptiv undervogn) 11.998 kr. 9.998 kr.

Ambientebelysning Plus
30 farver

8.998 kr. 8.998 kr.

Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse 16.498 kr. 16.498 kr.

Assistance pakke
Blind Spot sensor

5.998 kr. 5.998 kr.

Assistance pakke Plus
Blind Spot sensor, Park Assist, Area view.

18.990 kr. 18.990 kr.

Bagagerumsbakke 1.198 kr. 1.198 kr.

Bakkamera inkl. Area view 7.998 kr. 7.998 kr.

DekorIndlæg, aluminium "Silver rise" 0 kr. ✓
DekorIndlæg, Black Carbon — 1.898 kr.

Designpakke
Ambiente belysning med 30 farver (Elegance m. mørke ruder bag)

12.998 kr. 6.998 kr.

Designpakke Plus
Panoramasoltag med skyde- og vippefunktion og Ambientebelysning i med 30 farver.  
Til Elegance yderligere: Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering

28.598 kr. 22.598 kr.

Forrude opvarmelig og infrarød reflekterende 6.990 kr. 6.990 kr.

Forsæder med 12-vejs el-indstilling og klima (fører med memory og massage) (Kun ifm. Nappa Læder)
ergoComfort forsæder

27.998 kr. —

Forsæder med 14-vejs el-indst. (fører med memory og massage) (Kun ifm. Nappa Læder)
ergoComfort førersæde

21.998 kr. 21.998 kr.

Head-up display 9.998 kr. 9.998 kr.

Interiørpakke med Nappa læder (Kun ifm. Forsæder med el-indstilling.)
Sports sæder m. integrerede nakkestøtter.

18.798 kr. 29.698 kr.

Interiørpakke med Nappa læder og sort taghimmel 21.998 kr. —

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
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Køreprofil indstilling 3.798 kr. 3.798 kr.

Lyddæmpende fordørsruder og mørke ruder bag 9.998 kr. 4.490 kr.

Lyddæmpende fordørsruder og mørke ruder bag ifm. Designpakke 5.598 kr. —

Lyddæmpende fordørsruder og mørke ruder bag ifm. Designpakke Plus 5.598 kr. 11.998 kr.

Lydsystem Harman Kardon (Kun i forbindelse med Ambiente- eller Design pakke) 23.998 kr. 23.998 kr.

Multifunktionssportslæderrat med DSG skiftefunktion og varme 2.798 kr. 2.798 kr.

Nødhjul inkl. donkraft og hjulnøgle 1.898 kr. 1.898 kr.

Nøglefri betjening inkl. el-bagklap med Easy Open 16.998 kr. 16.998 kr.

Park Assist 5.898 kr. 5.898 kr.

Parkeringsvarmer inkl. fjernbetjening 29.698 kr. 29.698 kr.

Reservehjul i letmetal inkl. donkraft og hjulnøgle 12.898 kr. 12.898 kr.

Sikkerhedspakke
Sideairbags ved bagsæde og dæktryksvisning

6.598 kr. 6.598 kr.

Stikdåse foran til 12V 698 kr. 698 kr.

Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering 5.995 kr. —

Tyverialarm 7.498 kr. 7.498 kr.

Undervogn med adaptiv dæmpning inkl. køreprofil indstilling. 20.998 kr. 20.998 kr.

XDS differentiale 3.890 kr. 3.890 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Arteon
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

De viste lakeringer er beregnet med 150% afgift.

Elegance R-Line

Urano Grey 0 kr. 0 kr.

Pure White 4.998 kr. 4.998 kr.

Deep Black Pearl 11.990 kr. 11.990 kr.

Mangan Grey Metallic 11.990 kr. 11.990 kr.

Pyrite Silver Metallic 11.990 kr. 11.990 kr.

Kingfisher Blue Metallic 14.598 kr. -

Kings Red Metallic 14.598 kr. 14.598 kr.

Lapiz Blue Metallic - 14.598 kr.

Oryx White Pearl 21.098 kr. 21.098 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.


